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Ata nº 08/2017/CMCC 

 

Ata da oitava reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e dezenove minutos do 1 

dia vinte de setembro de dois mil e dezessete, na sala A1-101S, Bloco Alpha 01 – campus São 2 

Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi convocada e 3 

presidida pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a presença do vice-presidente 4 

deste Conselho o professor Marcelo Bussotti Reyes e dos representantes dos servidores docentes 5 

do Centro: o professor Daniel Miranda Machado, a professora Ana Carolina Boero, o professor 6 

Daniel Morgato Martin, o professor Maurício Firmino Silva Lima, a professora Raquel Vecchio 7 

Fornari, o professor Luiz Carlos Rozante; do representante dos técnicos-administrativos o 8 

servidor Roberto Augusto Baptista Junior; das representantes dos discentes as alunas Vanessa 9 

Carneiro Morita e Tatiane Labliuk. Ausência justificada do professor Márcio Fabiano da Silva e 10 

do seu suplente André Guilherme Ribeiro Balan e das técnicas-administrativas Quelita Lidaiana 11 

de Souza Nogueira e da sua suplente Renata de Sales Rodrigues. Ausência injustificada do 12 

professor Valdecir Marvulle e da sua suplente Itana Stiubiener. Dando início à reunião, o 13 

professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. O professor Edson 14 

Pinheiro Pimentel informou que o tutorial elaborado pela Secretaria do Conselho aos 15 

Conselheiros já havia sido finalizado e que seria encaminhado aos Conselheiros assim que fosse 16 

finalizada a sua revisão pela Presidência do Conselho. II. O professor Yossi Zana informou que a 17 

nota de avaliação do curso de Mestrado em Ciência da Computação atribuída pela Coordenação 18 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi elevada de três para quatro. Não 19 

havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO 20 

DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 16 de agosto de 21 

2017. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma 22 

manifestação a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Encerrados os itens 23 

constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. 24 

O primeiro assunto a ser discutido foi: Aprovação ad referendum do Conselho de Centro da 25 

composição da banca avaliadora para o concurso público do Edital 190/2016 para professor 26 
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adjunto na área de Ciência da Computação, subárea Linguagens de Programação. Item relatado 27 

pelo professor Carlos da Silva dos Santos. Após pequena discussão o item foi promovido à 28 

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma 29 

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com uma abstenção. 30 

O próximo item a ser discutido foi: Aprovação ad referendum do Conselho de Centro da 31 

composição da banca avaliadora para o concurso público do Edital 198/2016 para professor 32 

adjunto na área de Ciência da Computação, subárea Arquitetura de Computadores, Sistemas 33 

Digitais, Circuitos Digitais, Robótica. Item relatado pelo professor Carlos da Silva dos Santos. 34 

Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 35 

condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação 36 

e aprovado por unanimidade com uma abstenção. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação 37 

ad referendum do Conselho de Centro da composição da banca avaliadora para o concurso 38 

público do Edital 199/2016 para professor adjunto na área de Ciência da Computação, subárea 39 

Teoria da Computação e Algoritmos, Teoria dos Grafos, Métodos Formais. Item relatado pelo 40 

professor Carlos da Silva dos Santos. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do 41 

Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma 42 

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com uma abstenção. 43 

O próximo item a ser discutido foi: Aprovação ad referendum do Conselho de Centro da 44 

composição da banca avaliadora para o concurso público do Edital 200/2016 para professor 45 

adjunto na área de Ciência da Computação, subárea Computação Paralela e de Alto 46 

Desempenho; Computação Distribuída; Inteligência Artificial, e; Simulação e Modelagem 47 

Computacional. Item relatado pelo professor Carlos da Silva dos Santos. Após pequena 48 

discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para 49 

votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por 50 

unanimidade com uma abstenção. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação ad referendum 51 

do Conselho de Centro da composição da banca avaliadora para o concurso público do Edital 52 

201/2016 para professor adjunto na área de Ciência da Computação, subárea Banco de Dados; 53 

Engenharia de Software; Linguagens de Programação; Criptografia e Segurança de Informação, 54 

e; Redes de Computadores. Item relatado pelo professor Carlos da Silva dos Santos. Após 55 
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pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 56 

condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação 57 

e aprovado por unanimidade com uma abstenção com as seguintes alterações na banca: o terceiro 58 

titular previamente indicado passou a ser o primeiro suplente e o segundo suplente previamente 59 

indicado passou a ser o terceiro titular. O próximo item a ser discutido foi: Análise do pedido de 60 

afastamento internacional para realização de estágio em pesquisa do docente de 27/01/2018 a 61 

27/01/2019 na University of Pittsburgh - School of Medicine. Item relatado pelo professor Edson 62 

Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por 63 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o 64 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com o seguinte condicionante: o 65 

requente deverá solicitar e encaminhar à Direção de Centro as declarações de cursos de pós-66 

graduação aos quais estiver vinculado dando ciência sobre o seu pedido de afastamento. A 67 

Direção de Centro deverá encaminhar estes documentos ao Conselho para ciência antes de enviar 68 

o processo de afastamento do docente para ser analisado pela Comissão Permanente de Pessoal 69 

Docente. O próximo item a ser discutido foi: Projeto para uso de Taxa de Ressarcimento 70 

Institucional (TRI) do CMCC do exercício de 2017. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 71 

Pimentel. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que 72 

já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em 73 

votação e aprovado por unanimidade. O texto final do projeto deverá ser encaminhado para os 74 

Conselheiros para ciência e manifestação. Encerrados os assuntos constantes da pauta, o 75 

Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e 76 

dezenove minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste 77 

Centro, lavrei a presente Ata. 78 
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